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З Новим, 2022 роком!

Бюджет 2022: що рік наступний нам готує?

Як свідчить історія фінансів, бюджет не є інститутом, 
притаманним державі на всіх стадіях її розвитку. По-
ява державних бюджетів у їхньому сучасному вигляді, 
пов’язана, скоріше не з державними витратами і дохо-
дами як такими, але із введенням у фінансову діяль-
ність держави економічного планування (складання 
кошторисів доходів і видатків на певний період часу). У 
перекладі з англійської бюджет означає «лантух». 

Під час затвердження палатою громад в Англії в XVI 
- XVII ст. субсидії королю, перед закінченням засідан-
ня канцлер казначейства відкривав портфель, в яко-
му зберігався папір з відповідним законопроектом. Це 
називалося відкриттям бюджету, в подальшому назву 
«портфель» було перенесено й на сам документ. З кін-
ця XVII в. бюджетом стали називати документ, який 
містив затверджений парламентом план доходів і ви-
трат держави. При цьому роль бюджетів у розвитку на-
ціональної економіки різних країн змінювалася в різні 
періоди історії. В епоху класичного капіталізму держава 

практично не втручалася в го-
сподарську діяльність суб’єктів 
економіки: у ті часи, у провідних 
західних країнах через держав-
ний бюджет перерозподілялося 
лише  близько 10% ВВП. У другій 
половині XX в. бюджет перетво-
рився на потужний регулятор ма-
кроекономіки країн. В даний час 
в західних країнах через бюджет 
перерозподіляється від третини до 
половини усього національного ва-
лового продукту. 
Зміст же бюджету, як економічної 
категорії зводиться до того, що 
державний бюджет визначає гро-
шові відносини, пов’язані з утво-
ренням і використанням централі-
зованого фонду грошових ресурсів 
країни і як економічна категорія 
вибудовує систему імперативних 
грошових відносин між державою 
та іншими суб’єктами господарю-
вання, у процесі утворення основ-
ного загальнодержавного фонду 
грошових коштів, спрямованих на 
задоволення найбільш важливих, 
на даному етапі, потреб суспільно-
го розвитку.
Основні показники і цифри
Верховна Рада ухвалила бюджет 
України на 2022 рік у другому чи-
танні та у цілому. Основні макропо-
казники на рік: доходи держбюд-
жету у 2022 році становитимуть 
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1,322 трильйона гривень — це на 54,73 млрд грн 
більше, аніж було проголосовано у першому читанні. 
Видатки сягнуть 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд. грн. 
більше, аніж у попередній версії). Дефіцит утримуєть-
ся - на рівні до 3,5% ВВП, фінансування держбюд-
жету передбачене на рівні - 188,8 мільярдів гривень. 
При цьому мінімальна зарплата, з 1 жовтня зросте до 
6700 гривень на місяць, а прожитковий мінімум для 
працездатних осіб, з 1 липня — до 2600. Номіналь-
ний ВВП прогнозується на рівні - 5,39 трлн. грн., а 
зростання реального – на 3,8%. Середній же курс 
гривні до долара очікується у межах - 28,6 - 28,7 
гривень за долар. Отже, звідки ж братимуться гроші 
на такі видатки? Оскільки у ньому, закладено підви-
щення «мінімалки» для лікарів - до 20 тисяч гривень 

на місяць, а середнього медперсоналу –13,5 тисяч, 
на це спрямували - 2 мільярди гривень. В цілому ж 
середньомісячна зарплата в Україні в наступному році 
запланована - майже 15,5 тисячі гривень. Але тут є 
хитрість: коли чиновники говорять про середню зар-
плату, то мова йде про суми ще - до сплати податків. 
Тобто лікар на руки в середньому буде отримувати 
не 22,5, а близько 18,1 тисяч гривень, після сплати 
ПДФО (18%) і військового збору (1,5%). Окрім того, 
коли мова йде про середні зарплати, то цей показник 
у нас трохи завищений за рахунок великих зарплат: 
в секторах - АйТі, фінансів, зарплат у державному 
секторі тощо. Тому краще орієнтуватися на так звані 
медіанні зарплати, які в середньому на 30-40% ниж-
че, аніж офіційні показники.  
Бюджет: наука і політика
Але експертне співтовариство, сьогодні задається 
окрім фінансових показників бюджету, ще й питання-
ми, так би мовити, наукового та політичного характе-
ру. Вони виглядають навіть більш актуальними, аніж 
сухі цифри бюджету. Адже процес вирішення пріо-
ритетних завдань розвитку сучасного суспільства, 
за допомогою раціонального управління державни-
ми фінансами, вимагає впровадження інтегрованого 
механізму програмного бюджетування, який, якраз 
покликаний ефективно забезпечувати досягнення 
стратегічних цілей соціально-економічного розвитку 
українських територій. Проте даний механізм часто 
функціонує формально і, як і раніше, залишається 
орієнтованим на «освоєння» бюджетних коштів, а не 
на досягнення свого кінцевого результату – забезпе-
чення того самого розвитку. Тоді як важливість вирі-
шення питання про реалізацію програмно-цільових 
принципів організації бюджетного процесу в Україні, 
визначається необхідністю оптимального витрачання 
обмежених державних фінансів. Наразі ж, на жаль, 
багато питань у сфері управління цими ресурсами 
залишаються поза науковим аналізом і осмислен-
ням. Сюди ж накладаються проблеми політичного 
характеру: це можливо перший український бюджет, 
який приймається в умовах, коли відсутня програ-
ма Уряду, адже Верховна рада України відмовилася 
її затверджувати ще минулого року. Відтак, на під-
ставі яких документів формувалась ідеологія бюджету 
нинішнього року – нікому невідомо, годі й говорити 
про якісь науковий підхід до цього процесу.

Бюджет, влада, суспільство…

У всьому цивілізованому світі існують, прийняті у 
синергії усіх гілок влади,  програми та стратегії, які 
роками працюють,  формуючи державну бюджетну 
політику з урахуванням форс-мажорів. Чого, на жаль, 
не можна сказати про українську владу.  Вочевидь, 
ми потребуємо, не лише програми Уряду (це навіть 
не обговорюється), але й чіткого, обговореного у екс-
пертному середовищі Загальнонаціонального плану 
дій, який би забезпечував відновлення зайнятості і 
доходів населення, зростання економіки і довгостро-

довгострокові структурні зміни в економіці. Такий доку-
мент, повинен містити чіткий план заходів, розроблених 
з метою забезпечення макроекономічної і фінансової ста-
більності параметрів бюджетної системи, яка  в міру стабілі-
зації економічної ситуації буде автоматично приводитися до 
стійкого рівня. 

Закриття економіки, скорочення виручки вітчизняного 
бізнесу об’єктивно ведуть до скорочення інвестиційної ак-
тивності загалом. Висока невизначеність щодо тривалості 
пандемії і обмежувальних заходів і, як наслідок, зростан-
ня невизначеності щодо платоспроможності контрагентів 
і клієнтів фінансових інститутів, є фактором, здатним не-
гативно вплинути на швидкість відновлення економіки та 
інвестиційну активність. Відповідно, першим завданням 
українського Уряду є запуск нового інвестиційного циклу і 
комплексу заходів, які стимулюють інвесторів. Окрім того, 
структурні зміни споживчого попиту, як світового, так і 
внутрішнього, можуть уповільнювати вплив на відновлення 
ряду секторів української індустрії (розваги і дозвілля, ту-
ристична сфера, індивідуальні послуги населенню тощо). 
Але характер таких структурних змін, і чи плануються вони 
Урядом взагалі, на даний момент є незрозумілим. Відповід-
но, і заходи з відновлення постраждалих секторів, які по-
винні враховувати ці фактори і бути включені до програми 
Уряду, існують виключно у розмовах і статтях, а не в офі-
ційних документах і державних програмах.
А разом з тим, на сьогодні, за оцінками професора Інсти-
туту економіки промисловості В. Ляшенка - рівень деінду-
стріалізації економіки України знизився - до 35-40 % за 
останні сім років. Деіндустріалізація – це серйозний виклик 
для економіки, політичної волі вирішувати цю ситуацію – 
не видно, тоді як бізнесом, громадськими організаціями, 
експертною спільнотою вже сформовані конкретні  пропо-
зиції до Уряду щодо формування професійних робочих груп 
для відпрацювання механізмів антикризової підтримки за 
багатьма напрямками економіки та галузями української 
промисловості. Сюди відносяться: адресні дотаційні ме-
тоди, чітка координація та інформування про видобуток/
якість/ціну власного природного газу, посилення програм з 
енергоефективності, залучення інвестицій та кредитів для 
модернізації промисловості. Також українські підприємці та 
промисловці наполягають на забезпеченні участі вітчизня-
них підприємств у проектах, які передбачені міждержав-
ними договорами України з іноземними партнерами. Сум-
но констатувати, але на сьогодні, не український бізнес, 
а заробітчани за кордоном є найбільшими інвесторами в 
економіку України: за 10 місяців поточного року, трудові 
мігранти перевели на батьківщину - біля 10 мільярдів до-
ларів! Це - більше аніж експортна виручка українських 
аграріїв і металургів, які завжди були базою для вітчизня-
ної зовнішньої торгівлі! 
Чи потрібно позичати і як повертати?
Якщо говорити про ідеологію Бюджету 2022 він, як і 
раніше, лишається бюджетом споживання, а не розвитку 
- умовно кажучи, коли що зібрали, те й витратили…  Зо-
крема, частка видатків на розвиток залишилася на рівні 

Проте, і це чи не найбільше лякає, українська 
влада активно продовжує практику зовнішніх і 
внутрішніх запозичень, чим лише нарощує дер-
жавний борг. У 2022 році Україна повинна буде 
погасити близько 393,32 мільярдів гривень як 
основну суму державного боргу та виплатити 
181,4 мільярдів відсотків по ньому, що на 14,3% 
більше, ніж у поточному році. Але при цьому 
Уряд у 2022 році, планує запозичити ще 571,12 
(!) мільярдів гривень, при цьому більшість з цих 
запозичень будуть здійснені, як у середині краї-
ни шляхом продажу державних облігацій, так і 
запозичень у міжнародних фінансових організа-
цій, таких як:  МВФ, Світовий банк, ЄБРР тощо. 
Але річ у тім, що у самих запозиченнях не було 
б нічого поганого, як би уряд мав чіткий план, 
як все це повертати! У міжнародній практиці є 
кілька способів скорочення боргу, і найбільш 
оптимальний, на думку експертів УСПП – це під-
тримка темпів економічного зростання, що ви-
переджають темпи зростання державного боргу. 
Цей метод – найдружніший по відношенню до 
кредиторів і враховує інтереси усіх груп впли-
ву. Однак цей спосіб є довгостроковим, й таким, 
що вимагає не тільки підтримки низької вартості 
капіталу, але й чіткого дотримання граничного 
рівня зайнятості, фінансової дисципліни, повно-
го завантаження потужності вітчизняної про-
мисловості, підвищення продуктивності праці, 
розробки принципово нових технологій тощо. 
Але задля проведення подібної політики, потрі-
бен потужній економічний блок в Уряді, складні, 
продумані кадрові рішення, і відновлення систе-
ми державного управління, чого поки що не спо-
стерігається на політичному горизонті українсь-
кої політики.  
Післямова
У кризових умовах, коли потрібні сміливі та 
нестандартні рішення, продовження нинішньої 
економічної та кадрової політики – є пагубним 
для української економіки. Але чи є в ниніш-
ній урядовій команді професіонали достатньої 
кваліфікації, які готові приймати складні, часом 
непопулярні економічні рішення та брати на 
себе відповідальність за них — є питанням від-
критим… Досвід останніх двох років, внаслідок 
якої Україна впевнено піднялася на перші рядки 
світових рейтингів надмірної смертності, змушує 
сумніватися у позитивній відповіді.  
Проте видається, що головні небезпеки для 
української економіки, все ж таки лежать за 
межами короткострокових загроз (які можуть 
реалізуватися у 2022 році), цим загрозам ще 
можна якось протистояти. Але набагато страшні-
ше - довгострокові хвороби українського життя: 
бідність, яка охоплюють усе більше людей; де-
градації державного управління, освіти, науки, 
охорони здоров’я а відтак - людського капіталу… 
Все це ставить перед українською владою 
завдання колосальної гостроти та складності, 
задля вирішення яких сьогодні робиться – за-
надто мало!  Якоїсь миті ситуація може стати 
незворотною, і тоді економіка просто впаде під 
вагою внутрішніх протиріч …
Тож, думаємо разом, боремося, працюємо…
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Ірландія
В Ірландії напередодні Нового року двері всіх бу-
динків відчиняють навстіж, і будь-хто може ввійти 
та долучитися до святкування. Гостя обов’язково 
посадять на почесне місце й поставлять перед ним 
найкращі ласощі. А після домашнього застілля ір-
ландці вирушають гуляти на вулицю, адже зустрі-
чати прихід Нового року заведено біля ялинки на 
центральній площі міста.
Австрія
Австрійці вважають, що для того, щоб бути щасли-
вим, потрібно з’їсти шматок голови чи свинячого 
рила – це називається «брати участь у свинячому 
щасті». 
Бразилія
У Бразилії в Новорічну ніч люди зазвичай вдягнені 
в символічний білий одяг – так вони просять боги-
ню дати їхнім землям мир. Також жителі цієї країни 
виходять до океану і приносять богині моря Єманжі 
дари – квіти, дзеркала, прикраси. Їх у маленьких 
човниках пускають в океан на знак подяки за мину-

Греція
 Новий рік у Греції збігається з Днем святого Ва-
силія, який і приносить дітям подарунки. Цього 
дня греки, прийшовши з храму, дотримуються 
певних обрядів. Зазвичай господар будинку ос-
вячує в храмі великий гранат і розбиває його на 
подвір’ї. Чим більше зерен посиплеться з плоду, 
тим щасливішим буде новий рік. А ще в новоріч-
ний вечір у Греції особливого значення надають 
і звичайному камінню, взятому на дорозі або біля 
струмка. Будь-який гість, який входить у будинок 
господарів, має кинути камінь зі словами: «Хай 
багатства цих господарів будуть такі важкі, як цей 
камінь».
Болгарія
У Болгарії традиційно зустрічають Новий рік 
удома. Перед початком свята наймолодші діти 
співають гостям колядки біля ялинки, а ті на знак 
подяки вручають їм подарунки. Напередодні Но-
вого року в Болгарії купують палички з дерену 
(кизилу) – обов’язковий атрибут свята. 
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Додаток 2
до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля
___________________

 (дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підля-

гає оцінці впливу на довкілля
Служба автомобільних доріг у Київській області, код 
ЄДРПОУ 26345736
інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.
1.Інформація про суб’єкта господарювання. Служба 
автомобільних доріг у Київській області, юридична 
адреса: 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 
буд. 11-А, тел. (044) 249-86-95,факс: (044) 200-04-70, 
E-mail: kievoad@ukr.net
(місце знаходження юридичної особи або місце про-
вадження діяльності фізичної особи підприємства (по-
штовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
2.Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Служба автомобільних доріг у Київській області планує 
діяльність: «Будівництва Великої кільцевої автомобіль-
ної дороги навколо м. Києва на ділянці від автомобіль-
ної дороги загального користування державного зна-
чення М-07 Київ – Ковель – Ягодин до автомобільної 
дороги загального користування державного значення 
М-06 Київ – Чоп. Проект передбачає будівництво авто-
мобільної дороги категорії І-а з будівництвом комплек-
су необхідних транспортних споруд та інфраструктури: 
розв’язок у різних рівнях, шляхопроводів, естакад, 
мостових переходів, технологічних проїздів, пішохід-
них переходів, пішохідних і вело доріжок, тротуарів,  
біологічних переходів переходів, структури штучного 
освітлення та систему шумозахисних екранів. В межах 
проекту буде здійснено реконструкцію та  перевлашту-
вання інженерних комунікацій, кабелів зв’язку, газо- та 
електромагістралей, меліоративної системи, очисних 
споруд дощового  току. Роботи включатимуть підготов-
чий етап робіт, що передбачає, зокрема влаштування 
тимчасових будівель та споруд та безпосередньо ро-
боти з будівництва.
Технічна альтернатива 1. Будівництво ділянки ав-
томобільної дороги навколо міста Києва на ділянці 
від автомобільної дороги загального користування 
державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин 
до автомобільної дороги загального користування 
державного значення М-06 Київ – Чоп з будівництвом 
автомобільної дороги категорії І-а та комплексу не-
обхідних транспортних споруд та інфраструктури: 
розв’язок у різних рівнях, шляхопроводів, естакад, 
мостових переходів, технологічних проїздів, пішохід-
них переходів, пішохідних і вело доріжок, тротуарів,  
біологічних переходів переходів, структури штучного 
освітлення та систему шумозахисних екранів. В межах 
проекту буде здійснено реконструкцію та  перевлашту-
вання інженерних комунікацій, кабелів зв’язку, газо- та 
електромагістралей, меліоративної системи, очисних 
споруд дощового  току. Роботи включатимуть підготов-
чий етап робіт, що передбачає, зокрема влаштування 
тимчасових будівель та споруд та безпосередньо ро-
боти з будівництва
Технічна альтернава 1 передбачає будівництво ділян-
ки автомобільної дороги з влаштуванням нежорсткого 
дорожнього одягу капітального типу (асфальтобетон).
Технічна альтернатива 2. Будівництво ділянки ав-
томобільної дороги навколо міста Києва на ділянці 
від автомобільної дороги загального користування 
державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин 
до автомобільної дороги загального користування 
державного значення М-06 Київ – Чоп з будівництвом 
автомобільної дороги категорії І-а та комплексу не-
обхідних транспортних споруд та інфраструктури: 
розв’язок у різних рівнях, шляхопроводів, естакад, 
мостових переходів, технологічних проїздів, пішохід-
них переходів, пішохідних і вело доріжок, тротуарів,  
біологічних переходів переходів, структури штучного 
освітлення та систему шумозахисних екранів. В межах 
проекту буде здійснено реконструкцію та  перевлашту-
вання інженерних комунікацій, кабелів зв’язку, газо- та 
електромагістралей, меліоративної системи, очисних 
споруд дощового  току. Роботи включатимуть підготов-
чий етап робіт, що передбачає, зокрема влаштування 
тимчасових будівель та споруд та безпосередньо ро-
боти з будівництва
Технічна альтернатива 2 передбачає будівництво 
ділянки автомобільної дороги з влаштуванням  жор-
сткого дорожнього одягом капітального типу з викори-
станням цементно-бетонних монолітних, залізобетон-
них або армобетонних збірних покриттів.
3.Місце провадження планованої діяльності, тери-
торіальні альтернативи.
Будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги 
навколо міста Києва на ділянці від автомобільної до-
роги загального користування державного значення 
М-07 Київ – Ковель – Ягодин до автомобільної дороги 
загального користування державного значення М-06 
Київ – Чоп планується на орієнтовній площі 285,0 га у 
Бучанському районі Київської області, території  Дми-
трівської, Макарівської, Немішаєвської територіальних 
громад. 
Територіальна альтернатива 1. Місце провадження 
планованої діяльності розташоване на пересіченні з 
автомобільною дорогою Київ – Ковель – Ягодин. 

до автомобільної дороги загального користування дер-
жавного значення М-06 Київ-Чоп, Київська область, в 
межах Бучанського району на ділянці від автодороги 
Київ-Ковель-Ягодин (М-07) до автомобільної доро-
ги загального користування державаного значення 
М-06 Київ-Чоп. Земельна ділянка запроектована від 
перетину з автодорогою Київ-Ковель-Ягодин (М-07) 
в межах села Микуличі в південно-західному напрям-
ку, в межах села Колонщина, Мар’янівка, перетинає 
землі приватної власності та сільськогосподарські 
угіддя, далі ділянка йде територіями лісових ділянок, 
що знаходять в користуванні лісокористувачів.  На 
завершенні земельна ділянка проходить територіями 
садівницького товариства та завершується в межах зе-
мель ДП «Київське лісове господарство», не сягає до 
автомобільної дороги Київ-Чоп (М-06) приблизно 1,5 
км. Початок траси ПК 10+00, прийнятий на км 41+737 
по осі існуючої автодороги Київ-Ковель-Ягодин (М-07). 
Кінець траси ПК 198+78, прийнятий на км 36+000 по 
осі автодороги Київ-Чоп (М-06). За необхідності перед-
бачається зміна цільового призначення земель сіль-
ськогосподарського призначення.  Ця альтернатива 
розглядається як основна.
Територіальна альтернатива 2. Місце провадження 
планованої діяльності розташоване на пересіченні з 
автомобільною дорогою Київ – Ковель – Ягодин (М-
07) км 34, далі траса проходить околицею смт. Вор-
зель. На км 1+375 пересікає в двох рівнях залізницю 
Київ – Коростень та на км 2+125 автомобільну дорогу 
Ворзель – Немішаєве. На пересіченні влаштовуєть-
ся транспортна розв’язка в двух рівнях по типу “два 
кільця”.Далі траса проходить проходить на околиці с. 
Михайлівка – Рубежівка, переходить річку Мислін з 
мостом на км 5+750 та дві місцеві дороги, км 7+00 та 
на км 10+100 “глухими” пересіченнями в двух рівнях. 
Річку Буча автомобільна дорога пересікає мостовим 
переходом в межах існуючої дороги. Вздовж західної 
околиці м. Ірпінь, автомобільна дорога пролягає по 
просіці лісового масиву на схід від пожежного науко-
вого полігону і на км 15+770 перетинає автомобільну 
дорогу Київ – Чоп (М-06).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності.
Реалізація проекту дозволить активізувати транспорт-
ні, економічні і торгові зв’язки як в Україні в цілому, 
так і в прилеглих до дороги населених пунктах, поліп-
шити структуру автотранспортної мережі України, 
збільшити швидкість, безпеку та комфортність руху 
автотранспорту, покращити експлуатаційні показники 
роботи автотранспорту, а отже значно зменшити ви-
киди забруднюючих речовин від автотранспорту і, як 
наслідок, поліпшити стан атмосферного повітря і м. 
Києві і в Київській області, економити паливо-мастиль-
ні матеріали за рахунок переводу значної частини 
автотранспорту з режиму руху «місто» в режим руху 
«траса», створити нові робочі місця, як на стадії бу-
дівництва, так і при подальшій експлуатації дороги за 
рахунок розвитку її інфраструктури та об’єктів супут-
нього сервісу.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо).
Будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги 
навколо м. Києва на ділянці від автомобільної дороги 
загального користування державного значення М-07 
Київ – Ковель – Ягодин до автомобільної дороги за-
гального користування державного значення М-06 
Київ – Чоп, Київська область матиме наступні проектні 
характеристики: 
- категорія дороги – І-а, класифікація автомобільної 
дороги загального користування – державна;
- розрахункова швидкість руху – 130 км/год;
-середньодобова розрахункова інтенсивність руху 
~11635 авт./добу (транспортні одиниці);
- довжина траси автомобільної дороги – 19,878 км, 
будівельна довжина – 18,050 км;
-мінімальний радіус горизонтальних кривих 3050 м, 
вертикальних кривих: опуклих 15000,0 м, увігнутих 
12471,0 м;
-максимальний повздовжній ухил – 24 %;
-ширина земляного полотна 38,50 м;
-ширина проїзної частини  2 х 7,50 м;
- транспортні розв’язки в двох рівнях – 2 шт.;
-мостові переходи – 2 шт.;
-шляхопроводи – 6 шт.;
- естакади – 1 шт.;
-біологічні переходи – 3 шт.;
-локальні очисні споруди закритого типу -74 шт., від-
критого типу  6 шт.;
- штучне освітлення – 4 км;
- перспективна інтенсивність руху  – 18430 од/добу;
- верхній шар покриття – нежорстке (асфальтобетон).
чення безпечних та зручних умов руху.
та відповідно

до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил 
з подальшою передачею спеціалізованим підприєм-
ствам відповідно укладених угод;
- забезпечення санітарних норм шумо-
вого тиску на межі найближчої житлової забудови;
- забезпечення організованого збирання 
та відведення дощових, талих вод з території об’єкта;
- дотримання обмеження поширення 
впливу з відстанню від бровки земляного полотна ав-
томобільної дороги до житлової забудови розміром 50 
м відповідно до п.4.14, табл.2. ГБН.В.2.3-218-007:2012 
«Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проекту-
вання» та п. 5.26 ДСП 173 «Державні санітарні прави-
ла планування та забудови населених пунктів».
Щодо технічної альтернативи 2:
- дотримання містобудівних умов та об-
межень забудови земельної ділянки;
- дотримання значень гранично допу-
стимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених пунктів;
- дотримання вимог Водного кодексу 
України; 
- організація спеціально відведених та 
відповідно обладнаних місць для тимчасового збері-
гання кожного окремого виду відходів згідно з їх харак-
теристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих 
санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою пе-
редачею спеціалізованим підприємствам відповідно 
укладених угод;
- забезпечення санітарних норм шумо-
вого тиску на межі найближчої житлової забудови;
- забезпечення організованого збирання 
та відведення дощових, талих вод з території об’єкта;
- дотримання обмеження поширення 
впливу з відстанню від бровки земляного полотна ав-
томобільної дороги до житлової забудови розміром 50 
м відповідно до п.4.14, табл.2. ГБН.В.2.3-218-007:2012 
«Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проекту-
вання» та п. 5.26 ДСП 173 «Державні санітарні прави-
ла планування та забудови населених пунктів».
Щодо територіальної альтернативи 1:
У проекті будуть враховані протипожежні, містобудівні 
й територіальні обмеження згідно чинних нормативних 
документів. Врахування специфіки впливу автомобіль-
ної дороги на навколишнє середовище проводиться 
відповідно до вимог ГБН.В.2.3-218-007:2012 «Еколо-
гічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування».
Щодо територіальної альтернативи 2:
У проекті будуть враховані протипожежні, містобудівні 
й територіальні обмеження згідно чинних нормативних 
документів. Врахування специфіки впливу автомобіль-
ної дороги на навколишнє середовище проводиться 
відповідно до вимог ГБН.В.2.3-218-007:2012 «Еколо-
гічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування».
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами:
Щодо технічної  альтернативи 1
До початку будівельних робіт, під час підготовчого 
періоду, проводиться зняття існуючого дорожнього 
покриття, виконуватимуться роботи з вирубки придо-
рожніх насаджень, влаштування будівельних майдан-
чиків. Вище перелічені роботи повинні виконуватись 
спеціалізованими організаціями за діючими нормами 
та технічними умовами з попередженням служб екс-
плуатації і в присутності їх представників.До початку 
робіт будівельна організація розробляє і затверджує у 
визначеному порядку проект виконання робіт, в якому 
у відповідності з типовими технологічними картами, 
правилами техніки безпеки, нормативними та дирек-
тивними документами визначається послідовність та 
строки виконання окремих технологічних процесів.
Щодо технічної  альтернативи 2:
До початку будівельних робіт, під час підготовчого 
періоду, проводиться зняття існуючого дорожнього 
покриття, виконуватимуться роботи з вирубки придо-
рожніх насаджень, влаштування будівельних майдан-
чиків. Вище перелічені роботи повинні виконуватись 
спеціалізованими організаціями за діючими нормами 
та технічними умовами з попередженням служб екс-
плуатації і в присутності їх представників.До початку 
робіт будівельна організація розробляє і затверджує у 
визначеному порядку проект виконання робіт, в якому 
у відповідності з типовими технологічними картами, 
правилами техніки безпеки, нормативними та дирек-
тивними документами визначається послідовність та 
строки виконання окремих технологічних процесів.
Щодо технічної  альтернативи 2:
До початку будівельних робіт, під час підготовчого 
періоду, проводиться зняття існуючого дорожнього 
покриття, виконуватимуться роботи з вирубки придо-
рожніх насаджень, влаштування будівельних майдан-
чиків. Вище перелічені роботи повинні виконуватись 
спеціалізованими організаціями за діючими нормами 
та технічними умовами з попередженням служб екс-
плуатації і в присутності їх представників.До початку 
робіт будівельна організація розробляє і затверджує у 
визначеному порядку проект виконання робіт, в якому 
у відповідності з типовими технологічними картами, 
правилами техніки безпеки, нормативними та дирек-
тивними документами визначається послідовність та 
строки виконання окремих технологічних процесів.

ЮРИДИЧНА
ПІДТРИМКА
«НОВОЇ ДОБИ»

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

Щодо територіальної альтернативи 2:
Врахування висновків археологічних вишукувань зе-
мельних ділянок, які підпадають в зону будівельних 
робіт.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на дов-
кілля:
Щодо технічної альтернативи 1:
При будівництві:
- геологічне середовище: виникнення або 
активізація небезпечних геодинамічних процесів;
- клімат та мікроклімат:значного шкідливо-
го впливу не передбачається;
- повітряне середовище: викиди відпра-
цьованих газів від двигунів будівельних машин та ме-
ханізмів, шум, вібрація, пил, сажа;
- водне середовище: зміни умов поверхне-
вого стоку, забруднення водного середовища стічними 
водами, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполу-
ки;
- грунти: хімічне забруднення, забруднен-
ня відходами будівництва;
- рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти: зміни існуючого стану біологічних та екологічних 
систем в зоні будівництва, шум, аерозольні випадіння;
- навколишнє соціальне середовище: 
створення нових робочих місць (позитивні впливи), не-
гативні впливи відсутні;
- навколишнє техногенне середовище: 
негативні впливи відсутні.
При експлуатації:
- геологічне середовище: не передба-
чається;
- клімат та мікроклімат: значного шкідли-
вого впливу не передбачається;
- повітряне середовище: забруднення ви-
кидами відпрацьованих газів двигунів автомобілів, шум, 
та вібрація від автомобільного транспорту;
- водне середовище: забруднення водно-
го середовища скидами зливових і талих стічних вод з 
дорожнього покриття, які містять нафтопродукти та інші 
хімічні сполуки;
- ґрунти: забруднення твердими частками 
від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, 
хімічне забруднення від викидів автотранспорту, забруд-
нення сміттям та хімічними елементами, що входять до 
складу протиожеледних матеріалів;
- рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти: негативний вплив на стан біологічних та еко-
логічних систем в межах захисної смуги автомобільної 
дороги, шум, аерозольні випадіння;
- навколишнє соціальне середовище: 
підвищення інвестиційної привабливості;
- навколишнє поліпшення транспортної 
інфраструктури.
Щодо технічної альтернативи 2 :
При будівництві:
- геологічне середовище: виникнення або 
активізація небезпечних геодинамічних процесів;
- клімат та мікроклімат: значного шкідли-
вого впливу не передбачається;
- повітряне середовище: викиди відпра-
цьованих газів від двигунів будівельних машин та ме-
ханізмів, шум, вібрація, пил, сажа;
- водне середовище: зміни умов поверхне-
вого стоку, забруднення водного середовища стічними 
водами, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполу-
ки;
- ґрунти: хімічне забруднення, забруднен-
ня відходами будівництва;
- рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти: зміни існуючого стану біологічних та екологічних 
систем в зоні будівництва, шум, аерозольні випадіння;
- навколишнє соціальне середовище: 
створення нових робочих місць (позитивні впливи), не-
гативні впливи відсутні;
- навколишнє техногенне середовище: 
негативні впливи відсутні.
При експлуатації:
- геологічне середовище: не передба-
чається;
- клімат та мікроклімат: значного шкідли-
вого впливу не передбачається;
- повітряне середовище: забруднення ви-
кидами відпрацьованих газів двигунів автомобілів, шум, 
та вібрація від автомобільного транспорту;
- водне середовище: забруднення водно-
го середовища скидами зливових і талих стічних вод з 
дорожнього покриття, які містять нафтопродукти та інші 
хімічні сполуки;
- ґрунти: забруднення твердими частками 
від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, 
хімічне забруднення від викидів автотранспорту, забруд

                      ПРОДОВЖЕННЯ НА СТОРІНЦІ 4 Щодо територіальної альтернативи 1:
Врахування висновків археологічних вишукувань зе-
мельних ділянок, які підпадають в зону будівельних 
робіт.



44 НОВА ДОБАНОВА ДОБА
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на дов-
кілля - це процедура, що передбачає: 
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації; 
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту; 
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідом-
лення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та 
визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження пла-
нованої діяльності. 
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення. 
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і 
не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазна-
чається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право 
надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідом-
лення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень і пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’яза-
ний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11) Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)
що видається Департаментом державної архітектурно-будівельної інспек-
ції України
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
менту екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35; 
тел./факс (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, електронна пошта: OVD@mepr.
gov.ua; контактна особа – Котяш Лада Павлівна.
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна особа)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ


